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ABSTRAK 

 

Anis Jumiati, 210215152, 2019, Tinjaun  Dzari‟ah Terhadap Sita  

Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah (Muamalah) Fakultas 

Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.  

Kata Kunci : Dzari‟ah, Sita, Jaminan Fidusia. 

 

Suatu pembiayaan tidak lepas dari jaminan, dalam  

perkembangannya banyak lembaga pembiayaan yang melakukan 

pembiayaan dengan jaminan fidusia. Salah satu lembaga pembiayaan 

yaitu BMT Surya Mandiri yang menerapkan nilai jaminan di bawah dari 

nilai pembiayaan begitu pula dengan sita eksekusi jaminan fidusia sangat 

penting dilakukan terhadap nasabah yang melakukan  wanprestasi ini  

bertujuan untuk tetap menjaga kesehatan serta untuk perkembangan suatu 

lembaga itu sendiri. Dengan konsep dzari‟ah dapat melihat apakah suatu 

perbuatan itu mengakibatkan  kemafsadatan ataukah kemaslahatan.  

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai; Tinjauan dzari‟ah terhadap 

nilai jaminan fidusia, fokus permasalahan: 1. Bagaimana Tinjauan 

Dzari‟ah Terhadap Penerapan Nilai Jaminan Fidusia di BMT Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo. 2. Bagaimana Tinjauan Dzari‟ah Terhadap 

Pelaksanaan Sita Eksekusi Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya 

Mandiri Mlarak Pronorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data wawncara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  

Dari hasil pembahasan dan analisis berdasarkan konsep dzari‟ah 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa, (1) penerapan nilai jaminan dapat 

mengakibatkan kemafsadatan (kerugian) pada BMT Surya Mandiri, oleh 

karena itu penerapan nilai jaminan tersebut belum sesuai konsep Saad 

Adz-dzari‟ah.(2) Praktek pelaksanaan sita eksekusi jaminan nasabah ada 

dua tipe yang Pertamam, dapat mengakibatkan kemafsadatan (kerugian) 

pada BMT Surya Mandiri. Oleh karena itu praktik pelaksanaan sita 

eksekusi jaminan nasabah tersebut belum sesuai konsep Fath Adz-

dzari‟ah. Kedua, dapat mengakibatkan kemaslahatan  pada BMT Surya 

Mandiri. Oleh karena itu praktik pelaksanaan sita eksekusi jaminan 

nasabah tersebut sudah sesuai konsep Fath Adz-dzari‟ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah yang bersumber pada 

Al-Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini bertujuan untuk 

menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial; sesuai dengan perintah 

Allah Swt. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, 

kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.
1
 Tujuan syar‟i dalam 

mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf 

adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan 

mereka, baik melalui ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy.
2
  

Dzara‟i bentuk jamak dari dzari‟ah yang dari sudut kebahasaan 

berarti wasilah atau perantara untuk mengantar pada tujuan. Dalam 

terminologi Ushul Fiqh diartikan segala yang menjadi perantara kepada 

suatu tujuan, baik berupa perbuatan taat atau maksiat. Dalam tataran 

syar‟i, terminologi dzara‟i‟ memiliki dua sisi, Sadd Adz-dzara‟i yang 

mempunyai makna menutup pintu yang dapat membawa diri kepada 

kerusakan dan Fath Adz-dzara‟i yakni membuka pintu yang akan 

mendatangkan masalahat, karena mewujudkan maslahat diperintah oleh itu 

                                                             
1 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), 141. 
2 Muhammad Syurkri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Prasada, 2013), 108. 
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sebagaimana wajib ditutup, dalam kondisi lain, wajib pula dibuka. 

Hukumnya boleh jadi makruh, atau mubah karena dzari‟ah berari wasilah. 

Wasilah kepada perbuatan haram, hukumnya haram dan wasilah kepada 

berbuatan wajib, hukumnya wajib. Dia berada pada posisi netral. Bisa 

menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika 

tujuannya baik.
3
 

Berangkat dari sinilah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. 

Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah dzari‟ah, yang dijadikan 

pegangan Imam Malik dalam berbagai produk hukumnya. Kaidah dzari‟ah 

ini ditempuh karena bagian dari upaya untuk mencapai suatu 

kemaslahatan.  

Wasilah (cara atau jalan) menuju kemaslahatan juga bertingkat atau 

berjenjang, disesuaikan dengan kemafsadatannya. Adapaun yang 

dimaksud mafsadat ialah kerusakan atau akibat buruk yang manimpa 

seseorang karena perbuatan. Nahi munkar adalah wasilah menghindarkan 

kemungkaran. Wasilah yang menuju kepada yang haram, yang dijelaskan 

dengan panjang lebar oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitab I‟lam al-

Muwaqi‟in „an al-Rabb al- „Alamin, yang menyebutkan segala wasilah 

yang menuju maslahat disebutnya dengan Fath Adz-Dzari‟ah (membuka 

jalan), maksudnya kepada yang maslahat), dan segala wasilah yang 

                                                             
3 Iffatin Nur, Terminologi Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2013), 162. 
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menuju mafsadah disebutkan dengan Sadd Adz-Dzari‟ah (menutup jalan), 

maksudnya menutup jalan kepada yang mafsadah.
4
 

Fath Adz-Dzari‟ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari 

konsep Sad Adz-Dzari‟ah,dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu 

wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan 

yang menggunakan sarana, alatdan atau wasilah tersebut menghasilkan 

kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan 

merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari‟ah itu sendiri. Kaidah dasar dari 

metode ijtihad ini adalah  

      

يَم اَم َمحِتىُّم  ْانلَم اِت ِت  ِتاَّال ِت ِت  َم ُهلَم  َم اِت ٌب    
5

 
 

 “Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa 

disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu 

pun (menjadi) wajib untuk diadakan” 

 

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (kredit), maka 

lembaga jaminan mempunyai fungsi yang penting bagi pelunasan hutang 

si debitur. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan  pemilik benda.
6
 Sedangkan 

Jamianan fidusia adalah lembaga jaminan yang berupa barang bergerak 

dan barang  tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani 

                                                             
4 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2007), 30 
5Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90.   
6
 Vivi Lia Falini Tanjung, “Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan Dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”Skripsi. Sumatra Utara: 

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017.        
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hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan 

pemiliknya.
7
  

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah non-perbankan ini sudah 

cukup pesat salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga 

keungan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. BMT sesuai namnya yang terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro atau kecil dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya. Dengan munculnya lembaga keuangan mikro ini tentu saja 

sangat membantu masyarakat sekitar dalam mengenal praktek ekonomi 

Syariah.
8
 Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), 

kecuali terdapat nash yang melarangnya.
9
 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)  Surya Mandiri  merupakan 

Lembaga keungan mikro syariah yang berada di kecamatan mlarak 

ponorogo yang di pegang oleh saudara Setiawan selaku manager yang 

sudah cukup lama sekitar 17 thn  bekerja di BMT Surya Mandiri  Mlarak 

                                                             
7 Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), 50. 
8
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2009), 451. 

9 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

xviii. 
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Ponorogo. Di BMT “Surya Mandiri” Jaminan adalah salah satu syarat 

untuk mendapatkan Pembiayaan, calon nasabah harus memenuhi syarat 

jaminan yang mana nilai pinjaman tidak boleh melebihi nilai jual barang 

jaminan. Apabila nasabah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan 

maka nasabah tidak berhak mendapatkan pembiayaan dari BMT Surya 

Mandiri. Manfaat jaminan disini agar mendapatkan kepastian hukum. 

Akan tetapi, praktek yang terjadi di BMT Surya Mandiri masih tidak 

sesuai terkait besar pinjaman nasabah dengan nilai jual barang yang 

dijadikan barang jaminan. Di BMT Surya Mandiri memberi pembiayaan 

kepada beberapa nasabah walaupun pada kenyataannya nasabah tersebut 

tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan 

ketentuan dari BMT Surya Mandiri terkait nasabah yang melakukan 

wanprestasi. Apabila nasabah  tidak melakukan  setoran selama empat kali 

berturut-turut maka pihak BMT Surya Mandiri berhak untuk 

mengeksekusi barang jaminan nasabah.
10

  

Ada beberapa nasabah kurang lebih 30 nasabah yang wanprestasi 

atau  nasabah-nasabah yang tidak melakukan kewajibabnya, yang menjadi 

masalah utama di BMT Surya Mandiri saat ini yaitu terkait beberapa 

nasabah yang menunggak sudah  kurang lebih satu tahun bahkan ada yang 

lebih dari satu tahun. Dan bahkan ada juga beberapa nasabah yang 

melarikan diri. Di BMT Surya Mandiri sendiri sebelumnya juga sudah 

memberi surat teguran sebanyak tiga kali dan bahkan sampai surat 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Setiawan, Selaku Manajer, Jumat 26 Oktober 2018 
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peringatan namun, nasabah tetap tidak bisa menggangsur angsuran tiap 

bulannya sampai berikutnya yaitu dilakukannya musawarah antara pihak 

BMT Surya Mandiri dan Nasabah didalam musyawarah itu pihak BMT 

Surya Mandiri membuat pembaharuan penjanjian berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. Tentang pelunasan hutang nasabah pada pihak BMT 

Surya Mandiri dan apabila selama tenggang waktu yang diberikan oleh 

pihak BMT Surya Mandiri nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran 

tiap bulannya. Maka,  pihak BMT “Surya Mandiri” langsung masuk 

ketahap terakhir yaitu dilakukannya Sita Eksekusi Jaminan Fidusia. Akan 

tetapi di BMT Surya Mandiri belum secara  maksimal dalam melakukan 

tahap eksekusi jaminan. 
11

 

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan 

oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah yang sehat.
12

 

Berdasarkan Latar belakang diatas maka saya tertarik untuk meneliti 

penelitian tentang “Tinjauan Dzari’ah Terhadap Sita Jaminan Fidusia 

Di BMT  Surya Mandiri Mlarak Ponorogo”. 

 

 

 

 

                                                             
11 Hasil Wawancara dengan  Rifki, Selaku Karyawan di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, Kamis 15  November 2018 
12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 72. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Dzari‟ah Terhadap Penerapan Nilai Jaminan 

Fidusia di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Dzari‟ah Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi 

Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Pronorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Dzari‟ah Terhadap Penerapan 

Nilai Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo? 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Dzari‟ah Terhadap 

Pelaksanaan Sita Eksekusi Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya 

Mandiri Mlarak Pronorogo? 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

keilmuan  dan memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang 

dzari‟ah dan esksekusi jaminan dalam lembaga keungan mikro 

syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Keungan Mikro Syariah  

Menambah kehati-hatian dalam menempatan menyalurkan 

dana sehingga dapat mengurangi resiko kedepannya. 
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b. Masyarakat Luas  

Lebih terbuka wawasannya terhadap Dzari‟ah dan Sita 

Jaminan Fidusia sehingga masyarakat dapat menjalankan suatu 

perjanjian sesuai dengan kesepakatan diawal. sehingga 

masyarakat juga lebih bijaksana dan tidak melakukan 

wanprestasi. 

E. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan review literatur skripsi terdahulu yang terhadap 

dalam skripsi Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah (MU) Fakultas Syariah 

Ponorogo, bahwa belum ada judul terkait dengan Tinjauan Dzari‟ah 

Terhadap Sita Jaminan Fidusia Di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. 

Adapun skripsi yang sama-sama membahas nasabah bermasalah 

diantaranya yang hampir mirip yaitu : 

Skripsi yang ditulis oleh Elly Ermawati, 2018. Yang berjudul 

”Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang 

Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- Nunda Pembayaran Dalam 

Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung”. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (MU) Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan adalah : 

Bagaimana implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 

dalam pemberian sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran di BMT Nurrohman Janti Slahung, Bagaimana implementasi 
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Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam penggunaan dana 

hasil denda di BMT Nurrohman Janti Slahung. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan, metode kualitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan 

metode deduktif yaitu metode yang menekankan pada teori kemudian 

pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan secara khusus. 

Bersdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-

nunda pembayaran di BMT Nurrohaman Janti Slahung telah mengikuti 

seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSNMUI, meskipun pihak BMT 

memiliki sistem peraturan yang diatur oleh pengurus. Pihak BMT 

memiliki beberapa kriterian tertentu untuk nasabah yang tidak dikenakan 

sanksi denda. Juga melakukan sanksi denda berupa uang bagi nasabah 

yang mampu dan solusi akhir eksekusi janiman untuk ganti rugi biaya 

pokok bagi nasabah yang tidak memiliki itikad baik, walaupun hal ini 

tidak dijelaskan dalam fatwa secara gamblang namun eksekusi jaminan 

didasarkan pada prinsip ta‟zir sesuai dalam ketentuan fatwa DSN-MUI. 

Implementasi penggunaan dana hasil denda di BMT Nurrohman Janti 

Slahung belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam 

fatwa DSN- MUI, hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT karena pihak 
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BMT belum memisahkan antara dana sosial dengan dana keperluan 

BMT.
13

 

Skripsi yang ditulis oleh Syah M Natanegara, 2017 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad 

Pembiayaan Mudarabah (Studi kasus di bank BNI Syariah  cabang 

trenggalek)” . Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (MU) Fakultas Syari‟ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan permasalah adalah : Apa dasar 

pemikiran yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang trenggalek 

menerapkan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah dan bagaimana 

tinjauan hukum islam terhadap penerapan jaminan dalam akad pembiayaan 

mudharabah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang trenggalek. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan, metode kualitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan 

metode deduktif yaitu metode yang menekankan pada teori kemudian 

pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan secara khusus.  

Bersdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa knsep 

penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah diterapkan PT. 

Bank BNI Syariah Cabang Trenggalek, secara praktik penerapan jaminan 

dalam akad pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah. 

                                                             
13 Elly Ermawati, Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 Tentang 

Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di 

BMT Nurrohman Janti Slahung, “Skripsi ( Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) ix. 
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Alasan kenapa penerapan hal tersebut diantaranya adalah menghindari 

penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kontrak, 

sehingga dalam menjaga hartanya itu pihak Bank BNI Syariah Cabang 

Trenggalek menerapkan jaminan dalam setiap produk pembiayaan 

mudharabah.
14

  

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan 

penelitian yang saya akan teliti adalah sama-sama membahas tentang 

nasabah yang wanprestasi dan membahas tentang jaminan. Sedangkan 

perbedaannya adalah kajian pustaka yang ditulis oleh Elly Ernawati 

menggunakan sudut pandang Fatwa DSN- MUI, dan yang ditulis oleh 

Syah M Natanegara menggunakan sudut pandang Hukum Islam. 

Sendangkan peneliti disini menggunakan sudut pandang Dzari‟ah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah 

terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
15

  

                                                             
14

 Syah M Natanegara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam 

Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi kasus di bank BNI Syariah  cabang trenggalek)” , Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2. 

15 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

6. 
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Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti sita 

eksekusi barang jaminan dan nilai pinjaman yang tidak sesuai dengan 

barang jaminan yang terjadi di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.
16

  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal in sebagai pemeran serta, yakni 

peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum. Selain itu 

peneliti juga sudah melakukan wawancara terhadap beberapa 

karyawan yang ada dilembaga BMT Surya Mandiri. Serta pengamatan 

yang dilakukan selama dilokasi. Kehdiran peneliti disini sangatlah 

penting untuk melakukan penelitian secara langsung dilapangan guna 

untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan apa yang akan 

diteliti secara mendalam. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah BMT Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat 

tersebut karena BMT Surya Mandiri merupakan salah satu lembaga 

keungan mikro syariah yang berada dikecamatan mlarak ponorogo 

yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan usaha 

dengan memberi modal terutama masyarakat disekitar mlarak 

                                                             
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

6. 
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ponorogo. Di BMT Surya Mandiri welcome dengan adanya penelitian 

sehingga peneliti dapat menggali data terkait penerapan nilai jaminan 

dan pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan nasabah. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu 

kesimpulan dalam rangka persoalan yang digarap.
17

 Adapun data 

yang terkait yaitu Nilai Jaminan Fidusia dan Pelaksanaan Sita 

Eksekusi Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya mandiri. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 

hasil wawancara dengan Bapak Fuady selaku Ketua, Bapak 

Karniawan Amd selaku Manajer, Imron Asmuni, S.Pd selaku 

ketua lapangan, Hasnati Mayasari, SE selaku Teller, Rifky 

selaku tenaga lapangan serta Nasabah di BMT Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo.
18

 

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari 

Buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku 

                                                             
17 Hendri Tanjung dan  Abritase Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Grama 

Publishing, 2013), 76. 
18 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 123. 
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tentang Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Fiqh, UU No. 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia.
19

   

5. Tehnik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi 

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki terkait Penerapan Nilai Jaminan Fidusia dan 

Pelaksanaan Sita Eksekusi jaminan Nasabah di BMT Surya 

Mandiri.
20

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dengan Bapak 

                                                             
19 Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2003), 157. 
20 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), 70.  
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Imron Asmuni, S.Pd selaku ketua lapangan di BMT Surya 

Mandiri. 
21

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan 

juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu 

peneletian ini di BMT Surya Mandiri.
22

 

6. Analisis Data 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni 

dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis,menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena 

yang ada di lapangan.  Analisis data di dalam penelitian kualitatif 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan 

demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke 

dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada 

melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).
23

 Penelitian 

ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di 

lapangan yakni adanya Nasabah yang wanprestasi  dan praktek 

eksekusi jaminan  kemudiaan dikaitkan dengan teori yang sudah ada, 

yakni teori  Adz-dzari‟ah dalam kemaslahatan bersama dan juga teori 

UU No. 42 Tahun tentang Jaminan Fidusia. 

 

                                                             
21Ibid., 83.  
22 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
23 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), 93.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini 

perlu penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut: 

Bab Pertama: menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua: pada bab ini membahas tentang teori yaitu tentang 

Dzari‟ah dalam Hukum Islam  . Terutama Pengertian Dzari‟ah , Dasar 

Hukum Dzari‟ah, Unsur dan Pembagian Dzari‟ah, Macam-macam 

Dzari‟ah, Kehujjahan Dzari‟ah, Tujuan Dzari‟ah. 

Bab Tiga: membahas tentang data penelitian yaitu gambaran umum 

tentang sita jaminan fidusia di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, 

yang meliputi sejarah singkat BMT Surya Mandiri, Penerapan Nilai 

Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri, Pelaksanaan Sita Eksekusi 

Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya mandiri.   

Bab Empat:  Membahas tentang  analisis Dzari‟ah terhadap Sita 

Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri. 

Bab Lima: Adalah bagian terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari 

semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang 

meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Dzari’ah 

Dzara‟i merupakan jama‟ dari  Dzari’ah yang artinya jalan menuju 

sesuatu. Ibn Qayyim Ajjauziyah yang menyatakan bahwa dzari‟ah itu 

tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang 

dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau dzari‟ah dibagi menjadi 

dua, yakni sadd adz-dzari‟ah (yang dilarang) dan  fath adz-dzari‟ah 

(yang dianjurkan).
24

 

Imam Syatibi mendefinisikan dzari‟ah dengan “melaksanakan 

sesuatu pekerjakan yang semula mengandung kemaslahatan untuk 

menuju suatu kerusakan (kemafsadatan) maka dapat diketahui bahwa 

sadd adz-dzari‟ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang 

sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan sesuatu 

kerusakan, begitupun sebaliknya.
25

 

Secara etimologis, dzari‟ah  berarti wasilah (perantara), sedangkan 

menurut Istilah ahli fiqh dzari‟ah adalah jalan yang menuju kepada 

sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau 

dihalalkan. Dalam hal ini,  ketentuan hukum yang dikenakan pada 

zdari‟ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan 

                                                             
24 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010),132.  
25 Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran 

Filsafat Kurikulum 2013) (Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 65. 

  

   17 
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yang menjadi sasarannya.
26

 Ada juga yang mengkhususkan pengertian 

dzari‟ah dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan 

mengandung kemudaratan”. Akan tetapi, Ibn Qayi>m al-Jauzi>yah (691-

751H/ 1292-1350M/ ahli fiqh Hanbali) mengatakan bahwa pembatasan 

pengertian dzari‟ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena 

ada juga dzari‟ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena 

itu, menurutnya, pengertian dzari‟ah lebih baik dikemukakan yang 

bersifat umum, sehingga dzari‟ah mengandung dua pengertian, yaitu 

yang dilarang disebut dengan sad adz-dzari‟ah dan yang dituntut untuk 

dilaksanakan disebut fath adz-dzari‟ah.
27

 

Dalam tataran syar‟i, terminologi dzara‟i‟ memiliki dua sisi, Sadd 

dzara‟i yang mempunyai makna menutup pintu yang dapat membawa 

diri kepada kerusakan dan Fath Adz-dzara‟i yakni membuka pintu yang 

akan mendatangkan maslahat, karena mewujudkan maslahat diperintah 

oleh itu sebagaimana wajib ditutup, dalam kondisi lain, wajib pula 

dibuka. Hukumnya boleh jadi makruh, atau mubah karena dzari‟ah 

berarti wasilah. Wasilah kepada perbuatan haram, hukumnya haram dan 

wasilah kepada berbuatan wajib, hukumnya wajib. Segala sesuatu 

(perbuatan) tergantung pada tujuannya.
 28

 

 

 

                                                             
26 Dahlan, Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur (Yogyakarta: IAIN Bengkulu 

Press, 2013), 128. 
27 Zulbaidah, Ushul Fiqh 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 161. 
28 Iffatin Nur, Terminologi Ushul Fiqh, 163. 
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B. Dasar Hukum Dzari’ah 

1. Al-Qur’an 

 

                        

                       

        

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki 

Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 

Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali 

mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang 

dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An‟am : 108).
 30

 

 

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu 

boleh boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun 

karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan 

penyembah selain Allah akan mencaci Allah, maka perbuatan 

mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.
31

 

Ayat lain, juga menjukkan hal yang sama. 

        

                        

        

    

                                                             
29 Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Al-Qur‟an dengan Terjemahan dan 

Tafsir Singkat (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 526. 
30

 Kementrian Agama, Al-Qur‟an  Al-Karim dan Terjemahan (Surabaya: Halim , 2014), 

141.  
31 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi (Semarang: Toha Putra, 

1992), 363. 
32 Khazanah, Al-Qur‟an & Terjemahannya (Jakarta: Mimbar Plus, 2011), 16.  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 

(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", 

dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang 

pedih. (QS. al-Baqarah : 104).
33

 

 

Pada surah al-Baqarah : 104 di atas, bisa dipahami adanya 

suatu bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya 

kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. 

                          

                          

 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk 

menunaikan salat pada hari jum‟at, maka bersegeralah kamu 

kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (al-

Jumu‟ah: 9).
35

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mengerjakan shalat 

Jum‟at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke 

masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Namun yang juga harus 

digarisbawahi adalah bahwa betapapun adz-dzariah(sarana) lebih 

rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. 

Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat 

keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.
36

 

 

                                                             
33 Departemen Agama Direktorat Jenderal, Terjemahan Al-Qur‟an Secara Lafzhiyah 

Penuntun Bagi (Jakarta: Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam, 1980), 113. 
34 Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Qur‟an Terjemahan dan Tafsir 

Perkata (Bandung: Pondok Yatim Al Hilal, 2010), 554.  
35 Hafizh Dasuki, Dkk, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf, 

1990), 151. 
36 Ahmad Mushthafa Al-Maragihi, Tafsir Al-Maragihi (Semarang: Toha Putra, 1974), 

169. 
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2. As-Sunnah 

Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak 

meragukanmu (HR. At-Tirmidzi). 

Dan hadits: 

شحَمبِت َم تٌب اَم  يُهلرٌب يُه
ًَم  أُه ٌٍب  َم َمينَم ُه رَم وَم  َميِّ َّاٌل  نحَم إِت ٌٍب  َم الَملَم  َميِّ َّاٌل  نحَم إِت

أَم نِتدِت نِت ِت  بُه َم تِت  َمقَمد  سحَمبرَم ٍِت  جَّالقَمى   نشُّم ًَم ٍَم  ننَّال سِت،  َم ثِتيرٌب يِت َّاٍل كَم ًُه ُه  َمعهَم

ي  ، كَم نرَّال عِت رَم وِت قَمعَم  ِتي  نحَم بُه َم تِت  َم قَمعَم  ِتي  نشُّم ٍ  َم يَم رضِت ِت،  َم عِت  َم

هِتٍك  َّاٌل  نِتكُهمِّ يَم إِت كُه أٌَم  َمرجَمعَم  ِتي ِت، أَماَم  َم ى  ُهلشِت ًَم للَم  نحِت  َمرعىَم حَم

ةً إِتذَم   دِت   يُهضغَم سَم َّاٌل  ِتي  نجَم إِت حَم رِتيُه ُه أَماَم  َم ًَمى هللاِت يَم َّاٌل حِت إِت ى أَماَم  َم ًً حِت

هِتيَم  هُّم ُه  أَماَم  َم دُه كُه سَم دَم  نجَم دَمت  َمسَم إِتذَم   َمسَم هُّم ُه  َم دُه كُه سَم هَمحَم  نجَم ث صَم هَمحَم صَم
  نقَمه ُه 

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 

Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-

samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang 

takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan 

kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, 

maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. 

Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan 

gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, 

maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap 

raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia 

haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal 

daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia 

buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah 

hati. (HR. Bukhari dan Muslim).
38

 

3. Kaidah  

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar 

penggunaan sadd adz-dzari‟ah adalah: 

 

                                                             
37 Imam Al-Ghazali, Terjemahan Ihya „Ulumiddin III (Semarang: Asy-Syifa‟, 1992), 329. 
38 Ibid, 330 
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  َم اِت ٌب   َم ُهلَم   ِتاَّال ِت ِت   ْانلَم اِت ِت  يَم اَم َمحِتىُّم 

Artinya: Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia 

tiada lain hanyalah wajib pula”.
 
 

 

Sebagai contohnya ialah kewajiban mengerjakan shalat yang 

lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah 

belajar shalat terlebih dahulu, tanpa ia belajar ia tidak akan dapat 

mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu tidak 

wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat 

dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasrkan hal 

ini ditetapkan hukum wajib belajar shalat, sebagimana halnya hukum 

shalat itu sendiri.
40

 

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang 

haram, maka seseuatu itu pun haram, sesuai dengan kaidah 

رَم وٌب  حَم رَم ٍو  َم ُهلَم هَمىَم حَم  ي اَملَّال عَم

Artinya: “Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang 

haram maka jalan itu pun diharamkan.” 

 

Misalnya, seorang laki-laki haram berkhalawat dengan wanita 

yang muhrim atau melihat auratnya, karena hal itu akan membawa 

perbuatan haram yaitu zina. Menurut jumhur, melihat aurat dan 

berkhalawat dengan wanita yang bukan muhrim itu disebut 

pendahuluan kepada yang haram (Muqaddimah al-hurmah). 

     

                                                             
39 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90.  
40 Ibid, 90.  
41 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 139.  
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دِت  فَم سِت ًَم ءُه  نْا رْا قَمداَم ًَم َم  نِتحِت ِت يُه هْا ِت  نْا نَمى  اَم  وٌب ءَم
42

 

 
Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih 

didahulukan  dari pada mengambil kemaslahatan.”
43

 

 

دِت ههَم  َم                          قَم َم صِت ًَم لْا رُه  ِت يُه
ُه   ْا

  

Artinya: “Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”
44

 

 

C. Unsur dan Pembagian Dzari’ah 

1. Unsur Sadd Adz-dzariah  

a. Sadd 

b. Dzari‟ah, hukumnya  ada 2, yaitu boleh berdasarkan nahs, dan 

tidak boleh karena menghindari kemafsadatan 

c. Mafsadat 

d. Ghoyah (tujuan). 

2. Pembagian Dzariah 

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu 

al-Qur‟an dan hadis. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan 

hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan 

dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma„ 

dan qiyas merupakan dalil hukum. Karena keduanya bukan 

merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan 

                                                             
42

Ghazali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom  Multimedia 

Grafika, 2015), 86. 
43 Rhido Rokamah, Al- Qawaid Al- Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 69. 
44 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2013), 120. 
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penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-

Qur‟an atau hadith melalui upaya ijtihad.
45

 

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan 

berbagai teori, metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak 

dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Qur‟an maupun As-

sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan 

realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai 

persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara 

spesifik dalam al-Qur‟an dan Hatits Nabi. Di antara metode 

penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd adz-

dzari‟ah dan fath adz-dzari‟ah.
46

 

a. Sadd adz-dzari’ah 

Kata sadd menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata 

Adz-dzari‟ah berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. 

Dengan demikian, sadd adz-dzari‟ah secara bahasa berarti 

“menutup jalan kepada suatu tujuan”. Menurut istilah Ushul 

Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sadd al-

zdari‟ah berarti menutup jalan yang membawa kepada 

kebinasaan atau kejahatan.
47

 

Menurut Al-Syatibi, Sadd Adz-dzari‟ah ialah: 

 

جِت ِت  دَم فْاسَم ةُه  ِتنَمى يَم هَمحَم ًَم  هُهلَم يَم ْا مُه  ِت صَّال   نحَّاللَم

                                                             
45 Rahman Dahlan, Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114. 
46 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 164. 
47 Satria Effendi dan Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: kencana, 2009), 172. 
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Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa 

Sadd Azd- Dzari‟ah merupakan suatu metode penggalian hukum 

Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah 

suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat 

menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

atau sesuatu yang dilarang.
 48

 

b. Fath adz-Dzari’ah 

Ibn Qayim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi, mengatakan 

bahwa dzari‟ah itu ada kalanya dilarang. Disebut dengan sadd 

adz-dzari‟ah, dan ada kalanya dianjurkan, disebut dengan fath 

adz-dzari‟ah. yang mereka maksud dengan  fath adz-dzari‟ah  

adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu 

yang dianjurkan, bahwa diwajibkan syarak. Misalnya shalat 

Jum‟at itu hukumnya wajib, maka berusaha untuk sampai ke 

masjid dengan meninggalkan segala aktivitas lain juga 

diwajibkan.
49

 

Akan tetapi, menurut Wahbah al-Zuhaili, apa yang 

digambarkan oleh Ibn Qayim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi 

tersebut bukan termasuk dalam dzari‟ah, tetapi termasuk dalam 

kaidah yang oleh jumhur ulama ushul fiqh disebut sebagai 
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muqaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila yang 

dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk 

menunaikan yang wajib itu, juga diwajibkan, sesuai dengan 

kaidah yang mengatakan : Apabila suatu kewajiban tergantung 

kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib 

dikerjakan. 

Terhadap hukum muqaddimah seperti itu, para ulama 

sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal 

tersebut dikategorikan dalam kaidah dzari‟ah dan mereka sebut 

fath adz-dzari‟ah. Ulama hanafiyah, syafi‟iyah, dan sebagian 

malikiyah menyebutnya sebagai hukum muqaddimah, tidak 

termasuk kedalam kaidah dzari‟ah. Namun, mereka menyatakan 

bahwa hal tersebut baik dengan nama fath adz-dzari‟ah maupun 

dengan nama muqaddimah dapat dijadikan hujjah dalam 

menetapkan hukum.
50

 

D. Macam-macam Dzari’ah 

Ada dua pembagian dzari‟ah yang dikemukakan para ulama ushul 

fiqh. Dzari‟ah dilihat dari segi kualitas ke mafsadatannya dan dzari‟ah 

dilihat dari segi jenis ke mafsadatannya. 
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1. Dzari’ah dilihat dari segi kualitas ke mafsadatannya  

Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas ke 

mafsadatannya, dzari‟ah terbagi kepada empat macam berikut. 

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke mafsadatan  

secara pasti (qath‟i). Misalnya, seseorang menggali sumur di 

depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik 

rumah tidak mengetahuinya. Perbuatan seperti ini dilarang dan 

jika ternyata pemilik rumah jatuh ke sumur tersebut, maka 

penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu 

dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.
51

 

b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang 

membawa kepada ke mafsadatan. Misalnya, menggali sumur di 

tempat yang biasanya tidak memberi mudarat. Perbuatanya 

seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), 

karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa 

pebuatan itu membawa kepada ke mafsadatan. Sedangkan 

dalam kasus ini, jarang sekali terjadi ke mafsadatan.
52

 

c. Perbuatan yang dilakukan ini biasanya atau besar kemungkinan 

membawa kepada ke mafsadatan. Misalnya, menjual senjata 

kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman 

keras. Perbuatan yang seperti ini dilarang, karena dugaan keras 

bahwa perbuatan ini membawa kepada ke mafsadatan, sehingga 
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dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap 

perbuatan itu.
53

 

d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena 

mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga 

perbuatan ini membawa kepada ke mafsadatan. Misalnya, kasus 

jual beli yang disebut bay‟u al-„ajal diatas. Jual beli seperti itu 

cenderung berimplikasi kepada riba.
54

 

Apabila pandangan hanya ditunjukan kepada patokan dasar 

jual beli, maka jual beli seperti itu boleh, karena rukun dan 

syaratnya terpenuhi. Pandangan seperti ini muncul dari Imam Abu 

Hanafiah, karena menurut mereka, jika bertolak dari dugaan 

belaka, dalam kasus seperti ini, maka tidak bisa dijadikan dasar 

keharaman bay‟u al-„ajal tersebut. 

Apabila pandangan dutunjukan kepada akibat dari 

perbuatan (jual beli) itu, yang lebih cenderung menjurus kepada 

riba, maka perbuatan itu dilarang pandangan terakhir ini dianut 

oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oleh sebab itu, 

menurut Imam ai-Syathibi, dalam menentukan hukum  bentuk 

yang keempat diatas terdapat perbedaan pendapat. Ulama 

Hanafiyah dan syafi‟iyah mengatakan bahwa dzari‟ah dalam 

bentuk keempat tidak dilarang karena terjadinya kemafsadatan 

masih bersifat kemungkinan membawa ke mafsadatan atau tidak. 
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Oleh sebeb  itu, dugaan seperti ini tidak bisa membuat perbuatan 

yang pada dasarnya dibolehkan menjadi dilarang, kecuali apabila 

ke mafsadatan itu diyakini atau diduga keras akan terjadi.
55

   

2. Dzari’ah dilihat dari Segi Jenis Ke Mafsadatannya yang 

Ditimbulkan  

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, dzari‟ah dari segi ini terbagi 

kepada berikut ini. 

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu ke mafsadatan, seperti 

meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan 

mabuk itu suatu ke mafsadatan.
56

 

b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau 

dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu 

perbuatan yang haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak. 

Perbuatan yang mengandung tujuan yang disengaja, misalnya 

seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh 

suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita itu bisa 

menikahinya kembali. Perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan 

sejak semula adalah mencaci maki ibu bapak orang lain. Akibat 

mencaci maki orang tua orang lain, menyebabkan orang tuanya 

juga akan dicaci maki orang tersebut.
57
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Kedua macam dzari‟ah ini oleh Ibn Qayim al-Jauziyah 

dibagi lagi menjadi dua: 

a. Yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari  ke mafsadatan 

nya. 

b. Yang ke mafsadatan nya lebih besar dari kemaslahatannya.
 58 

 Kedua pembagian inipun, menurudnya dibagi menjadi empat 

bentuk: 

a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti meminum 

arak, perbuatan ini dilarang syara‟. 

b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi 

dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, 

baik disengaja maupun tidak. 

c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan 

untuk melakukan suatu kemafsadatan. 

d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya 

menimbulkan kemafsadatan.
59

 

Al-Syathibi juga mengemukakan kemestian Allah 

mewujudkan kemaslahatan secara dharuri (primer), dengan alasan 

sebagai berikut: Pertama, Allah memberlakukan seluruh hukum 

syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kedua, manusia tidak 

dapat mengetahui maslahah secara penuh. Ketiga, Allah 

menghendaki kemudahan dan tidak mempersulit kehidupan manusia. 
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Keempat, Allah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga 

secara alami mereka dapat menghindarkan dirinya dari mudarat dan 

mampu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya. Kelima, Allah 

menjadikan kehidupan manusia secara alamiyah untuk hidup secara 

layak, sejahtera, dan terhindar dari bahaya.
60

 

E. Kehujjahan Sadd adz- Dzari’ah 

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan sadd adz-

dzari‟ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara‟. Ulama 

malikiyah dan ulama hanbilah menyatakan bahwa sadd adz-dzari‟ah 

dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟. 

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Surat 

al-An‟am, 6: 108: 

                         

Artinya: Dan jaganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
 

(QS. Al-Qur‟an 

6:108) 

  

Alasan lain yang dikemukakan ulama malikiyah dan hanabilah 

adalah hadits Rasulullah saw. Diantaranya adalah: 

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang 

melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang. “Wahai 

Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu 

bapaknya?” Rasulullah menjawab, “ seseorang mencaci maki ayah 

orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan 
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seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci 

maki orang itu.” (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).
62

 

 

Hadits ini, menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa sadd adz-

dzari‟ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara‟, 

karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar 

dugaan itu, Rasulullah saw. melarangnya. Dalam kasus lain, Rasulullah 

Saw. melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang 

membunuh ayahnya (H.R. al-Bukhari dan Muslim), untuk menghambat 

terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang lain segera 

mendapatkan harta warisan.
63

 

Ulama hanafiyah, syafi‟iyah dan Syi‟ah, dapat menerima sadd adz-

dzari‟ah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya 

dalam kasus-kasus lain. Imam al-Syafi‟i, membolehkan seseorang yang 

karena uzur seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat jum‟at 

dan menggantinya dengan shalat zhuhur. Akan tetapi, menurutnya, ia 

secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan shalat zhuhur tersebut 

agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum‟at. Contoh diatas, 

menurut Mushthafa Dib al-Bugha, difatwakan Imam al-Syafi‟i. 

Berdasarkan prinsip sadd adz-dzari‟ah. 
64

 

Husain Hamid Hasan (guru besar ushul fiqh di Fakultas Hukum 

Universitas Kairo, Mesir) mengatakan, bahwa ulama hanafiyah dan 

ulama syafi‟iyah dapat menerima kaidah sadd adz-dzari‟ah apabila ke-
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mafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau 

sekurang-kurangnya diduga keras (ghilbah al-zham) akan terjadi. 

Dalam memandang dzari‟ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh 

para ulama ushul: 

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu 

pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. 

Misalnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang 

sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu 

bisa kembali pada suami yang pertama. Perbuatan ini dilarang 

karena motivasinya tidak dibenarkan syara‟. 

2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak 

negatif. Misalnya, seorang muslim mencaci maki sesembahan orang, 

sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh 

karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.
65

 

Terjadinya perbedaan pendapat antara malikiyah dengan 

hanabilah, di satu pihak serta hanafiyah dengan syafi‟iyah di pihak 

lain, dalam ber-hujjah dengan sadd adz-dzari‟ah adalah disebabkan 

perbedaan pandangan tentang niat dan akad. Ulama hanafiyah dan 

syafi‟iy Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya Qawa‟id al-

Ahkam fi Mushalih al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu 

adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan 

meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada 
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maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat 

maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada 

yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk 

kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh  yang 

maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah 

dilarang oleh syariah.
66

  

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada 

yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, 

dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula 

kemafsadatannya, ada yang haram melaksanakan dan ada yang 

makruh melaksanakannya.
67

 

F. Tujuan Dzariah 

Tujuan penetapan hukum secara sadd adz-dzari‟ah ini ialah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan 

terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat 

maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ini syari‟at menetapkan perintah-

perintah dan larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan 

menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung 

danada pula yang tidak dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang 

harus dikerjakan sebelumnya
68
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A. Jaminan  

1. Pengertian Jaminan 

Ad-dhaman (jaminan) diambil dari kata Tadhamun (kandungan) 

, karena tanggunngan orang yang memberikan jaminan mengandung 

hak tanggungan orang yang dijamin. Secara terminologi dhaman 

adalah komitmen dari orang yang sah melakukan kerja sosial secara 

agama yang wajib atau yang akan menjadi wajib pada orang lain 

disertai masih adanya hak penjaminan terssebut, yaitu pada sesuatu 

yang wajib dan akan menjadi wajib atas orang yang dijamin. Dengan 

demikian hak ini tidak gugur dari orang diberikan jaminan dengan 

adanya jaminan itu sendiri.
69

  

Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah 

debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang 

diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus 

menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah 

debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak 

disediakan debitur. Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir 

dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan 

pembayaran kredit yang bersumber dari first way out. Oleh karena itu 

nilai agunan sangat penting sebagi indikator pembayaran kembali 

kegagalan pembayaran kredit. Jaminan pembiayaan adalah hak dan 
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kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada 

lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila 

pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang 

diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.
70

 

Fidusia manurut asal katanya berasal dari “fides” yang berarti 

kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum 

antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusi) 

merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi 

fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak 

milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. 

Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak 

akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam 

kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan 

diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk 

jaminan fidusia, yaitu fiducia cum creditore dan fiducia cum amico.
71

 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan 

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

                                                             
70

 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

663. 
71 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), 113. 



37 
 

 
 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditor lainnya.
72

 

2. Macam-macam Jaminan  

Dalam perkembangannya bank lebih banyak menerima jaminan 

kebendaan dari pada jaminan perorangan karena akan lebih mudah 

dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitor wanprestasi. 

Ada beberapa golongan jaminan bergantung dari kriteria apa yang kita 

pergunakan, antara lain sebagai berikut: 

Berdasarkan sumber hukumnya ada dua sumber hukum, yaitu 

sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Untuk sumber hukum 

tertulis, negara kita masih memakai KUH Perdata dan peraturan 

undang-undang lainnya. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis 

berupa hukum kebiasaan sekarang sudah ditinggalkan. 

Dari sejumlah peraturannya  di dalam KUH Perdata dapat 

disimpulkan terdapat beberapa macam jaminan, yaitu sebagai berikut: 

a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus 

Kita dapat membagi jaminan utang kepada jaminan umum 

dan jaminan khusus. Yang dimaksud dengan jaminan umum 

adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of 
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law dan merupakan mandatory rule bahwa setiap barang bergerak 

atapun tidak bergerak milik  debitur menjadi tanggungan utangnya 

kepada kreditor. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 Perdata.
73

 

Adapun yang dimaksud dari jaminan khusus adalah setiap jaminan 

utang yang bersifat “kontraktual”, yakni yang terbit dari perjanjian 

tertentu (jadi tidak timbul dengan sendirinya), yang khusus 

ditunjukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, hipotek. 

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi 

objeknya dapat berupa  barang maupun orang. Untuk jaminan 

berupa barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang 

kemudian dibuat perjanjian jaminannya.
74

 

b. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan 

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan namanya, 

kredit diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari 

kreditur akan kesanggupan pihak debitur untuk membayar 

kembali utangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu 

prinsip bahwa  “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan 

pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak. Sedangkan 

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi 

yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang 

ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian 

pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh 
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keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan 

Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan 

yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, 

selalu mengikuti benda tersebut ke mana pun benda tersebut 

beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dapat dipertahankan 

terhadap siapa pun. Misalnya gadai, hipotek, hak tanggungan atas 

tanah, fidusia, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai 

hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan bukan 

terhadap benda tertentu.
75

   

3. Dasar Hukum Agunan/Jaminan 

Dasar hukum untuk jaminan dapat dilihat didalam Al-Qur‟an 

yaitu: 

a. QS. Al Baqarah: 283).      

 

                           

                           

                           

      

                                                             
75 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56. 
76 Jumadal, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 431.   
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah: 283).
77

 

 

 

b. QS. Yusuf: 72      

                   

      

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala 

Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 

menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf: 72).
79

 

 

Dalam pasal 127 kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa 

penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan 

jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah. 

Menggunakan agunan dalam hutang menurut Al-Qur‟an tidak 

dengan sendirinya tercela. Al-Qur‟an memerintahkan muslim 

untuk menulis kewajiban mereka, dan jika perlu menggunakan 

agunan untuk hutang. 

                                                             
77 Ibid, 437. 
78 Al Basam Abdullah bin Abdurrahman, Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 551. 
79 Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

2004), 26. 
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4. Fungsi Agunan/Jaminan 

Jaminan memiliki fungsi antara lain: 

a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan 

usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau 

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya 

kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. 

b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut 

menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 

kepada bank. 

c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga 

keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara 

mengeksekusi jaminan kredit. 

d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk 

mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan 

cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah 

dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.  

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi 

kreditnya/pembiayaan, dapat ditutupi dengan suatu jaminan.
 80

 

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada 

                                                             
80 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali, 2012), 89. 
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bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut 

apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang 

disepakati dalam perjanjian. Jaminan yang diserahkan adalah 

agunan yang bersifat material, memiliki nilai, secara legal dapat 

diikat sebagai jaminan, dan dapat dipindahtangankan. Jaminan 

dapat dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank 

dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena 

bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan 

permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila 

pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir 

yang diharapkan oleh bank adalah dari agunan. Oleh karena itu, 

penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian 

prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian 

yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud. 
81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Yusak Laksmana, Account Officer Bank Syariah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG SITA JAMINAN FIDUSIA 

 DI BMT SURYA MANDIRI 

 

A. Sejarah Singkat BMT Surya Mandiri 

BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro 

berdasarkan prinsip Syariah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat 

kecil dan menengah. BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keungan 

dengan berpayung hukum yaitu undang-undang koperasi sebagaimana 

yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah RI No/518/128/BH 405.481/2005.
82

 

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat, 

Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorono membentuk 16 BMT yang 

sejak bulan november 1997 berdiri dan beroperasi diseluruh kecamatan 

wilayah kabupaten ponorogo, salah satunya yaitu BMT Surya Mandiri 

dikecamatan mlarak. Adapun maksud dan tujuan pendirian BMT Surya 

Mandiri adalah untuk melayani masyarakat pedesaan pada umumnya 

sebagai pedagang kecil serta untuk menghindarkan mereka dari jeratan 

rentenir yang masih membudaya diwilayah masyarakat pedesaan. 

Khususnya diwilayah kecamatan mlarak dan sekitarnya.
83

 

BMT Surya Mandiri didirikan pada tanggal 19 Oktober 1997, yang 

diresmikan oleh Bapak Camat dan dihadiri oleh sekretari P3B daerah, 

muspika, pemilik simpanan pokok khusus (SPK), serta tokoh masyarakat 

                                                             
82 Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Tahun 2018 
83 Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Tahun 2018 
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BMT. Landasan dasar pendiriannya adalah anggaran dasar 

muhammadiyah bab 2 pasal 4 pin h yang berbunyi: “Membimbing 

masyarakat ke arah kebaikan kehidupan ekonomi sesuai ajaran Islam 

dalam membangun seutuhnya”, yang mana BMT Surya Mandiri 

dipelopori oleh pimpinan daerah muhammadiyah Ponorogo bersama 

dengan didirikannya 17 BMT diseluruh kabupaten Ponorogo.
84

 

Adapun modal awal pendirian BMT Surya Mandiri adalah sebesar 

Rp 5.000.000,-. yang dihimpau dari dana masyarakat yang berupa 

Simpanan Pokok Khusus (SPK) sebanyak 200 lembar saham dengan 

nominal per lembar adalah Rp 2.500,-. 
85

  

 

Tujuan dasar BMT Surya Mandiri adalah untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat kecil menengah ke bawah di wilayah Mlarak dan sekitarnya.  

Lokasi BMT Surya Mandiri terletak di beberapa daerah sekitar Ponorogo 

yang meliputi kantor pusat dan kantor cabang. Adapun lokasi BMT Surya 

Mandiri adalah sebagai berikut: Kantor Pusat BMT Surya Mandiri terletak 

di Jl. Raya Mlarak-Sambit No. 17 / Selatan Pasar Pon Siwalan Mlarak 

Ponorogo, Kantor Cabang I BMT Surya mandiri terletak di Jl. Raya 

Jabung-Mlarak / Komplek Pertokoan Pasar Gandu Mlarak Ponorogo, 

Kantor Cabang II BMT Surya mandiri terletak di Jl. S. Sukowati Jetis / 

Depan Pom Bensin Jetis Ponorogo.
86

 

 

 

                                                             
84 Dokumen Profil BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Tahun 2018 
85 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Fuady, Selaku Ketua BMT Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo, Kamis 11 Oktober 2018. 
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B. Penerapan Nilai Jaminan Fidusia di BMT Surya Mandiri 

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan 

oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memerhatikan asas-asas Perkreditan atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan oleh bank.
87

 Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.
88

 

1. Jenis-jenis  Pembiayaan  

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BMT 

Surya Mandiri dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 

a. Dari Segi Kegunaan 

Berdasarkan segi kegunaan pembiayaan yaitu ada 

Pembiyaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan 

untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
89

 

 

 

                                                             
87 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 72. 
88 Ibid, 73. 
89 Hasil Wawancara dengan Rifki, Selaku Karyawan di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, Kamis 11 April 2019   
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b. Dari Segi Tujuan Pembiayaan 

Jenis pembiayaan dilihat dari segi tujuan di bagi menjadi 

dua: Pertama, Pembiayaan produktif pembiayaan yang digunakan 

untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kedua,  

pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan 

untuk dikonsumtif atau dipakai secara pribadi.
90

  

c. Dari Segi Jangka Waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa 

pemberian pembiayaan mulai dari pertama kali diberikan sampai 

masa pelunasannya jenis pembiayaan ini dibagi menjadi tiga 

yaitu: Pertama, Pembiayaan  jangka pendek pembiayaan ini 

merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 

satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

Kedua, Pembiayaan jangka menengah Jangka waktu 

pembiayaannya berkisar antara satu tahun sampai dengan satu 

setengah tahun, jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. 

Ketiga, Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang 

masa pengambilannya paling pangjang, yaitu 3 tahun.
91

   

d. Dari Segi Jaminan 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap 

pemberian suatu fasilitas pembiayaan harus dilindungi dengan 

                                                             
90 Hasil Wawancara dengan Ibu Maya, Selaku Teller di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, Rabu 10  April 2019   
91 Hasil Wawancara dengan Bapak Imbron, Selaku Ketua Pemasaran di BMT Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo, senin 8  April 2019   
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suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai 

pembiayaan yang diberikan. Jenis pembiayaan dilihat dari segi 

jaminan yaitu dibagi menjadi dua: Pertama, Pembiayaan dengan 

Jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu 

jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap Pembiayaan yang 

dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si 

calon debitur. Kedua, Pembiayaan tanpa jaminan Yaitu 

pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama 

berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 

Jaminan merupakan syarat untuk mendapatkan 

pembiayaan di BMT Surya Mandiri yang mana nilai pinjaman 

tidak boleh melebihi dari nilai jaminan  Akan tetapi dalam 

prakteknya di BMT Surya Mandiri terjadi penerapan nilai 

jaminan lebih rendah dibanding nilai pinjaman nasabah ini, 

penerapan ini bertujuan untuk adanya timbal balik antara 

nasabah dengan pihak BMT Surya Mandiri dalam arti saling 

menguntungkan kedua belah pihak, penerapan nilai jaminan ini 

tidak berlaku untuk semua nasabah melainkan hanya nasabah-

nasabah tertentu yang sudah memenuhi ketentuan dari BMT 

Surya Mandiri namun jumlah nasabah yang menerima sampai 
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sekarang tidak lebih dari 10 nasabah yang mana tidak setiap 

bulan bahkan tidak setiap tahun ada nasabah yang mengajukan 

pembiayaan dengan nilai jaminan yang rendah, batas maksimal 

pinjaman di BMT Surya Mandiri yaitu sepuluh juta rupiah, akan 

tetapi pinjaman nasabah juga tidak melebihi batas ketentuan 

maksimal pinjaman di BMT Surya Mandiri. Baru saja ini BMT 

Surya Mandiri juga menerapkan pembiayaan tanpa jaminan 

namun nasabah yang dapat menerima pembiayaan hanya 

pedagang toko-toko yang sudah menetap dan batas maksimal 

pinjaman hanya sebesar satu juta rupiah.
92

  

e. Dari Segi Sektor Usaha  

Jenis  pembiayaan dilihat dari sektor usaha dibagi 

menjadi dua: Pertama, pembiayaan pertanian, merupakan 

pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. Kedua, pembiayaan 

peternakan, dalam hal ini pembiayaan diberikan untuk 

jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan 

ayam dan untuk pembiayaan jangka panjang seperti 

kambing atau sapi. 

 

 

                                                             
92 Hasil Wawancara dengan Rifki, Karyawan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, 

Kamis 11 April 2019   
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2. Jaminan yang digunakan   

Adapun mengenai jaminan pembiayaan yang digunakan di BMT 

Surya Mandiri yaitu Jaminan Fiducia, jaminan yang  ditemui di BMT 

Surya Mandiri ini adalah berupa barang bergerak berupa kendaraan 

yaitu sepeda motor. Yang mana jumlah pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah menurut ketentuan adalah tidak boleh melebihi 

setengah dari harga jual barang jaminan tersebut. Seperti yang sudah 

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan 

fiducia. Barang jaminan masih dalam kuasa pemiliknya sehingga 

nasabah tetap bisa menggunakan barang yang sudah dijadikan sebagai 

obyek jaminan.
93

 

Berdasarkan kebijakan BMT Surya Mandiri nasabah yang 

berhak mendapatkan pembiayaan lebih besar dari nilai jaminannya 

yaitu nasabah yang  sudah memenuhi kriteria. Adapun kriteria 

nasabah yang berhak mendapatkan adalah sebagai berikut: 

a. Nasabah yang sudah masuk kategori nasabah lama di BMT Surya 

Mandiri kurang lebih 3 tahun lamanya; 

b. Selama angsuran nasabah tidak pernah menunggak sama sekali 

atau termasuk kategori nasabah lancar; 

c. Nasabah sudah dikenal baik oleh pihak BMT Surya Mandiri; 

d. Dana yang dipinjam bener-bener digunakan untuk usaha nasabah; 

                                                             
93 Hasil Wawancara dengan Bapak Karniawan, Selaku Manejer di BMT Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo, Sabtu  16 Maret 2019 
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e. Nasabah berdomisili di Mlarak, gandu, atau jetis Ponorogo dan 

diketahui seluk beluknya setiap harinya; 

f. Nasabah juga mempunyai tabungan di BMT Surya Mandiri untuk 

mempermudah pihak BMT Surya Mandiri mengontrol 

perkembangan usaha nasabah serta mengantisipasi nasabah 

wanprestasi.
 94

 

3. Nilai Jaminan  

Nilai pinjaman tergantung taksiran nilai jaminan, barang 

jaminan terlebih dahulu dinilai berdasarkan tahun pembuatannya 

apabila tahun pembuatannya masih baru maka taksirannya semakin 

besar begitupun sebaliknya apabila tahun pembuatannya sudah lama 

maka taksirannya semakin rendah. Dari situ BMT Surya Mandiri bisa 

menilai berapa  besar pembiayaan yang bisa diberikan kepada calon 

nasabah. Pembiayaan nasabah tidak boleh melebihi batas ketentuan 

batas maksimalnya yaitu sepuluh juta rupiah.
95

 

C. Pelaksanaan Sita Eksekusi Barang Jaminan Nasabah di BMT Surya 

Mandiri 

Dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang Jaminan. Yaitu Jaminan guna 

menjamin pembayaran kembali/pelunasan hutang calon nasabah kepada 

koperasi, maka dengan calon nasabah menyerahkan jaminan kepada 

koperasi berupa jaminan fidusia dokumen BPKB serahterima dokumen 

                                                             
94 Hasil Wawancara dengan Bapak Imbron, Selaku Ketua Pemasaran di BMT Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo, Senin  18 Maret 2019 
95 Hasil Wawancara dengan Bapak Karniawan, Selaku manejer di BMT Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo, Senin  18 Maret 2019 
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barang jaminan dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani  dan 

perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda terima. Pasal 7 ayat (2) calon 

nasabah mengijinkan koperasi atau yang diberi kuasa untuk sewaktu-

waktu melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan dan dokumen-

dokumen  atau catatan-catatan terkait dengan barang jaminan.
96

 

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali 

piutang/pembiayaan, dimaksud dalam Akad Pembiayaan Murabahah, 

maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian 

penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (fiducia) selanjutnya disebut 

dengan Perjanjian.
97

  

1. Kewajiban para pihak 

Telah diatur dalam Pasal 3 : Tentang Kewajiban Para Pihak 

yaitu sebagaii berikut: 

a. Pihak Pertama berkewajiban untuk : 

1) Menyerahkan kepada Pihak Kedua semua surat bukti 

pemilikan atau surat-surat lain atas barang-barang dimaksud. 

2) Memelihara barang-barang tersebut dengan sebaik-baiknya 

dan memperbaiki/Membetulkan segala kerusakan atas biaya 

sendiri. 

3) Mengganti dengan barang-barang yang sama atau sekurang-

kurangnya sama nilainya apabila barang-barang yang 

dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali. 

4) Memperlihatkan barang-barang tersebut apabila Pihak 

Kedua atas kuasanya akan melihatnya. 

                                                             
96 Dokumen Tentang Akad Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Surya Mandiri, 2. 
97 Dokumen Tentang Perjanjian Fiducia Barang  Koperasi  BMT Surya Mandiri, 1. 
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5) Menjamin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya 

sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan 

untuk suatu pertanggungan/dibebani dengan ikatan lain 

berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.
98

 

b. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajiban nya 

sebagaimana  mestinya, diwajibkan menyerahkan barang-barang 

tersebut kepada Pihak Kedua atas biaya sendiri dan tanpa syarat 

segera dan seketika setelah ada permintaan dari Pihak Kedua 

secara tertulis. 

c. Bilamana Pihak Pertama tidak menyerahkan barang-barang 

tersebut kepada Pihak Kedua sebagaimana ditentukan  pada ayat 

dua diatas, maka Pihak Kedua dapat dan bilamana perlu dengan 

alat bantuan negara mengambil sendiri barang-barang yang 

dipinjamkan itu dari Pihak Pertama dan/atau  pihak lain yang 

menguasi barang-barang dimanapun barang itu berada.
99

 

2. Hak dan Kewenangan Pihak 

Pasal 4  ayat (3) : Tentang Hak Kewenangan yaitu sebagai 

berikut: Apabila Pihak Pertama tidak dapat melunasi fasilitas piutang 

pembiyaan. yang diberikan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib 

menyerahkan barang-barang yang dipinjamkan dan jika Pihak 

Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pihak 

Kedua berhak untuk mengambil sendiri barang-barang dimanapun 

barang itu berada dan bila mana perlu meminta bantuan alat  negara 

dan segala yang diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan 

yang harus dibayar oleh Pihak Pertama.
100
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3. Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Cidera Janji 

Pasal 8 Tentang Cedera Janji ayat (1) bahwa Calon Nasabah 

tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran/ pelunasan 

hutang tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini. 

Tiga hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran telah memberi bukti 

yang cukup bahwa calon nasabah telah melalaikan kewajibannya 

kepada koperasi.
101

 

Dalam hal ini terkait Pasal 9 tentang Akibat Peristiwa Cedera 

Janji ayat (2) ,menyatakan apabila calon nasabah tidak memenuhi 

ayat (1) pasal 8 tentang Cedera Janji maka koperasi berhak menjual 

harta benda yang dijaminkan oleh koperasi dengan ketentuan sebagai 

berikut: (a) Pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk 

pembayaran seluruh hutang calon nasabah kepada koperasi dan jika 

ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada calon nasabah 

dan/ atau penjamin sebagai pwmilik harta benda yang dijaminkan 

kepada koperasi. (b) apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup 

untuk melunasi seluruh hutang calon nasabah kepada koperasi, maka 

kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban calon nasabah kepada 

koperasi dan wajib dibayar oleh calon nasabah dengan seketika dan 

sekaligus pada saat ditagih oleh koperasi.
102
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4. Penjualan Barang Jaminan Nasabah 

Terkait dengan penjualan barang jaminan nasabah yang 

wanprestasi sudah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 : Tentang Kuasa 

Jual  dan Pelaknasaan Penjualan Barang Jaminan yaitu sebagai 

berikut: Pertama, Pihak Pertama dengan  ini memeberi kuasa kepada 

Pihak Kedua untuk mengambil dan menjual barang-barang dimaksud 

baik secara dibawah tangan maupun di muka umum dan untuk 

mengambil pelunasannya atau  pinjaman Pihak Pertama, kuasa mana 

tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana 

diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata. Pasal 6 : Pelaksanaan 

Penjualan Barang, Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan 

barang-barang tersebut dalam pasal 5 ternyata terdapat kelebihan 

maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Pertama 

tetapi jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus 

dibayarkan oleh Pihak Pertama.
103

 

5. Penyelesaian Sengketa  

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perbankan 

Syariah diatur dalam Pasal 55. Dalam pasal 55 ayat (1) ditegaskan 

bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian dalam 

ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan 

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan 

ketentuan bahwa Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
104

 

Dalam Pasal 14  tentang Penyelesaian Sengketa, apabila terjadi 

perbedaan dalam memahami  atau terjadi perselisihan dalam 

melaksanakan perjanjian ini, maka calon nasabah dan koperasi akan 

menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan 

apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka 

dengan tidak mengurangi kewenangan koperasi untuk melaksanakan 

hak-hak hukum melalui yuridis yang akan ditetapkan secara sepihak 

oleh koperasi, dan calon nasabah sepakat memilih kedudukan hukum 

perjanjian ini di kantor Pengadilan Negeri Ponorogo dan atau Kantor 

Pengadilan Agama Ponorogo.
105

 

Permasalahan eksekusi jaminan kredit bagi bank sangat penting 

karena sesuai dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian 

kredit adalah sebagai “bemper terakhir” agar kredit yang diberikan 

oleh bank tersebut dapat kembali dan menguntungkan, yaitu dengan 

cara eksekusi/ menjual agunan kredit tersebut dan hasilnya 

diperuntukan bagi pelunasan utang debitur, sedangkan apabila dari 

hasil penjualan tersebut sisa setelah digunakan pembayaran utangnya, 

maka sisa itu dikembalikan kepada debitur.
 106

  Jika dari hasil 
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penjualan terdapat kekurangan, maka kekurangannya wajib dibayar 

debitur, namun menggunakan hak yang concurent, berdasarkan pasal 

1131 KUHPerdata yang relatif lemah.
107

  

Pelaksanaan sita jaminan nasabah di BMT Surya Mandiri 

menggunakan sistem musyawarah yang mana apabila tidak 

menemukan titik terang maka, BMT Surya Mandiri akan menyita 

jaminan nasabah tanpa ada paksaan artinya nasabah menyerahkan 

barang jaminannya dengan sukarela. Pihak BMT Sudah pernah 

melakukan sita jaminan pada nasabah yang menjual barang jaminan 

tanpa sepengetahuan pihak BMT Surya Mandiri dan juga pada 

nasabah yang melarikan diri hal ini benar-benar sudah tidak bisa 

ditoleransi lagi. Sehingga pihak BMT Surya mandiri secara tegas 

harus menyita barang jaminan. Untuk nasabah yang menjual barang 

jaminan pihak BMT Surya mandiri harus menebus  barang jaminan 

yang dijual. Selanjutnya BMT Surya Mandiri akan melelang barang 

jaminan guna untuk melunasi hutang nasabah. Namun banyaknya 

nasabah yang wanprestasi di BMT Surya Mandiri yang sampai saat 

ini belum terselesaikan titik terangnya sehingga membuat BMT Surya 

Mandiri mengalami kerugian. Adapun nasabah yang wanprestasi ini, 

sebelumnya sudah pernah diberikan keringanan dengan penambahan 

waktu pembayaran namun nasabah tetap belum bisa melunasi 
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hutangnya, sehingga BMT Surya Mandiri harus lebih tegas dalam 

pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah yang wanprestasi.
 108

  

6. Jaminan Fidusia 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunana bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya. 

Sejauh ini di BMT Surya Mandiri jaminan yang digunakan yaitu 

Jamianan kebendaan atau jaminan fidusia  karena lebih mudah 

dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitor wanprestasi.  

d. Jaminan Kebendaan  

 Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mengikuti 

bendanya , dapat dipertahankan, dapat diperalihkan, jaminan yang 

timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian 

hukum bagi kreditor atas pelunasan utang. Yang suatu waktu 
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dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila ingkar 

janji.
109

   

7. Pelaksanaan Sita Jaminan 

Sita jaminan dilakukan apabila nasabah tidak melakukan 

kewajibannya sebagai nasabah atau tidak melaksanakan sesuai dengan 

perjanjian, atau telah melanggar ketentuan yang telah disepakati. Sita 

jaminan ini dilakukan untuk melaksanakan atas tindakan wanprestasi 

nasabah yang bisa merugikan BMT Surya mandiri.  Berdasarkan 

ketentuan dari pihak BMT Surya mandiri sita jaminan dilakukan 

apabila nasabah tidak melakukan angsuran selama empat bulan 

berturut-turut , sita jaminan dilakukan apabila sudah habis kontrak 

tetapi belom bisa melunasi, sita jaminan dilakukan apabila nasabah 

menjual barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak BMT Surya 

mandiri, sita jaminan dilakukan apabila nasabah melarikan diri. 

Jaminan kebendaan berdasarkan dasar hukum  dalam buku II KUH 

Perdata, Fiducia, UU No. 42 1999 yaitu hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang 

memberikan kedudukan utama terhadap nasabah lain. 

Sebelum dilakukannya sita jaminan BMT Surya mandiri sudah 

memberikan surat peringatan sita jaminan kepada nasabah sampai tiga 
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kali namun tidak ada respon dari pihak nasabah tetap tidak bisa 

melunasi hutangnya maka dari itu BMT Surya Mandiri melakukan 

penyitaan barang jaminan terhadap nasabah yang wanprestasi. Namun 

penyitaan dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari 

pihak BMT Surya Mandiri.
110
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BAB IV 

ANALISIS DZARI’AH TERHADAP SITA  JAMINAN FIDUSIA 

DI BMT SURYA MANDIRI MLARAK PONOROGO 

A. Tinjauan Dzari’ah Terhadap Penerapan Nilai Jaminan Fidusia di 

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo 

Sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi, BMT pada 

dasarnya mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia merupakan 

representasi dari koperasi modern.
111

 Dalam kegiatan pinjam meminjam 

uang yang terjadi dilembaga keuangan dapat diperhatikan bahwa pada 

umumnya adanya persyaratan penyerahan jaminan oleh pihak peminjam 

kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan sifatnya wajib karena untuk 

mengantisipasi nasabah wanprestasi. Jaminan dapat berupa barang (benda) 

atau berupa janji penanggungan utang atau disebut jaminan perorangan. 

Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang 

jaminan.
112

 

Jadi jaminan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan suatu 

pembiayaan di BMT Surya Mandiri. nasabah harus memenuhi syarat-

syarat yang sudah ditentukan BMT Surya Mandiri. Akan tetapi, objek 

yang akan dijadikan barang jaminan sebelumnya akan dinilai terlebih 

dahulu untuk melihat kelayakannya. Jadi dalam penilaian nilai jaminan itu 

sangat penting untuk menentukan apakah nasabah sudah berhak 

mendapatkan pembiayaan atau tidak.
 113

 

 

                                                             
111

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 369. 
112 Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 2. 
113 Hasil Wawancara dengan Ibu Maya, Selaku Teller BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, Selasa, 2 April 2019 

60 



61 
 

 
 

Mengingat tentang nilai barang jaminan disamping nilai penjaminan 

utang, di dalam akta fidusia juga wajib dicantumkan nilai barang yang 

dijaminkan fidusia. Antara nilai pinjaman dengan nilai barang yang 

dijaminkan tidak sama. Artinya nilai pinjaman adalah besarnya nilai yang 

dipinjam dari lembaga keungan. Sedangkan nilai barang jaminan adalah 

besarnya nilai barang jaminan yang sesungguhnya. Nilai pinjaman tidak 

boleh melebihi nilai barang jaminan, karena nilai pinjaman diukur dari 

besarnya nilai barang jaminan. Untuk itu diperlukan adanya penaksiran 

nilai barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri 

berdasarkan harga pasaran umum agar nilainya objektif.
114

 

Memang tidak disebutkan dalam surat perjanjian mengenai nilai 

jaminan. Akan tetapi sudah menjadi ketentuan di BMT Surya Mandiri 

tentang nilai pinjaman yang  tidak boleh melebihi nilai jaminan karna itu 

untuk mengantisipasi kejadian yang nantinya akan merugikan BMT Surya 

Mandiri itu sendiri. Namun pakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang 

telah dibuat oleh BMT Surya Mandiri ada 10 nasabah  yang mendapatkan 

nilai pinjaman yang lebih dari nilai jaminan. Akan tetapi tidak semua 

nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih.
115

  

Sesuai dengan penjelasan diatas terkait nilai jaminan yang 

diterapkan di BMT Surya Mandiri tidak menentu kemungkinan akan 

terjadinya  wanprestasi  yang nantinya akan merugikan pihak BMT Surya 
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Mandiri , karena pihak BMT Surya Mandiri hanya mengharapkan bagi 

hasil dari apa yang menjadi sektor usaha nasabah, seperti hal yang kita 

ketahui bahwa suatu usaha ada kalanya menghasilkan (berhasil) dan ada 

kalanya menghasilkan akan tetapi hanya kembali modal serta adakalanya 

tidak menghasilkan sama sekali (gagal). Dari situ pihak BMT Surya 

Mandiri juga berharap dengan adanya tabungan nasabah bisa menutupi 

angsuran tunggakan nasabah. Di BMT Surya mandiri terdapat dua bentuk 

akad pembiayaan yaitu Akad Mudharabah dan Akad Murabahah, yang 

mana jaminan yang digunakan berupa  barang bergerak seperti motor dan 

mobil. Akan tetapi, sejauh ini di BMT Surya Mandiri baru menerapkan 

jaminan berupa motor yang mana motor adalah barang jaminan yang 

mudah untuk dieksekusi apabila nasabah melakukan wanprestasi.
116

  

Berdasarkan pengertian Sadd Adz-dzari‟ah itu sendiri kata as-sadd 

berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. 

Secara bahasa, dzarai‟ merupakan jama‟ dari dzari‟ah yang artinya “jalan 

menuju sesuatu”. Sementara menurut istilah dzari‟ah dikhususkan dengan 

sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung 

kemudaratan.
117

   

Jadi apabila ditinjau dari Sadd Adz-dzari‟ah, Imam al-Syatibi 

mendefinisikan dzari‟ah dengan melaksanakan suatu pekerjaan yang 

semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan 

(kemafsadatan). apabila dibandingkan dengan metode penentuan Dzari‟ah 
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untuk menentukan apakah berbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa 

menjadi sarana (adz-dzari‟ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang 

dilarang, maka secara umum hal itu dapat dilihat dari dua hal, yaitu: 

Pertama, motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk 

melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak 

kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Kedua, akibat yang 

terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan nilai si 

pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi suatu perbuatan 

adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus 

dicegah.
118

 

 Dalam konsep Sadd Adz-dzari‟ah, Jika suatu berbuatan itu 

membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli 

kepada niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil atau akibat 

perbuatannya. Penerapan nilai pinjaman di BMT Surya Mandiri tentang 

kebijakan nasabah boleh meminjam pinjaman lebih besar dari nilai barang 

jaminan nasabah dengan melihat kelayakan nasabah. ini memang pada 

awalnya saling membantu antara nasabah dengan BMT Surya Mandiri, 

nasabah mendapatkan nilai pinjaman yang lebih besar dibanding nilai 

barang jaminannya sedangkan BMT Surya Mandiri  dapat 

menginvestasikan dananya kepada nasabah. akan tetapi apabila dilihat dari 

akibat/resiko yang akan terjadi kedepannya ini sangat tidak 

menguntungkan BMT Surya Mandiri Karena apabila nasabah itu 

                                                             
118 Ibid, 141. 



64 
 

 
 

mengalami kegagalan dalam usahanya maka kemungkinan nasabah tidak 

bisa membayar hutang-hutangnya sedangkan apabila jaminan yang 

diharapkan nilainya lebih kecil dibanding nilai pinjaman/hutang  nasabah. 

Maka dari itu penerapan nilai jaminan di BMT Surya mandiri tidak baik 

apabila diterapkan karena mengandung resiko yang sangat besar. Adapun 

alur penilaian jaminan/agunan nasabah yang Pertama, pengisian formulir 

pembiayaan, kedua, hasil diserahkan bagian pembiayaan, pembiayaan 

diproses kembali, hasil keluar, agunan diserahkan ke BMT Surya Mandiri 

apabila telah disetujui. 

B. Tinjauan Dzari’ah Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Barang 

Jaminan Nasabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Pronorogo 

Pembiayaan bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko 

yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko 

tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat 

pada waktunya. Pembiayaan bermasalah di perbankan dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau 

disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi. 

Pembiayaan bermasalah adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut 

tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar bagi nasabah yang 

sering menunggak atau terlambat membayar angsuran selama 2 bulan atau 

3 bulan. Lancar bagi nasabah yang rutin membayar angsuran tiap bulan 

atau bahkan melunasi sebelum jatuh tempo habis. Diragukan atau macet 



65 
 

 
 

bagi nasabah yang menunggak lebih dari 3 bulan. Berdasarkan Fungsi 

utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa 

debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati 

bersama.
119

 

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk, 

yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, 

cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat 

diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, 

baik karena kesengajaan atau kelalaian. Adapun bentuk wanprestasi, 

secara umum dikenal empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, 

sebagai berikut: Pertama, nasabah tidak melaksanakan prestasi sama 

sekali. Kedua, nasabah melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau 

terlambat dari yang di perjanjikan sebelumnya. Ketiga, nasabah 

melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Keempat, nasabah  

melaksanakan yang menurut perjanian tidak boleh dilakukan. 

 Namun di BMT Surya Mandiri belum bisa melaksanakan sita 

jaminan secara maksimal terhadap nasabah yang wanprestasi. Sampai 

sekarang masih banyak nasabah yang wanprestasi di BMT Surya Mandiri 

ada sekitar 30 nasabah yang termasuk dalam kategori nasabah kurang 

lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan penjelasan tentang wanprestasi 
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diatas bahwa wanprestasi itu bisa terjadi atas dasar kesengajaan maupun 

tidak disengaja.
120

 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 pasal 29 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib 

memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan 

modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain 

yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
121

 

Adapun prinsip pengelolaan bank syariah sebagai beikut: 

1. Prinsip kepercayaan  

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional 

merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri 

perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian 

hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan 

simpanan nasabah bank. 

2. Prinsip kehati-hatian  

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari 

masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan 

usahanya berdasarkan prisnsip kehati-hatian. Untuk itu lembaga 

keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan 

sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Studi 

kelayakan yaitu berkaitan dengan watak calon nasabah, modal calon 
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nasabah, kemampuan calon nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan 

agunan calon nasabah.
122

 

3. Prinsip kerahasian  

Prinsip ini sangat penting untuk dijaga dalam industri perbankan 

karena merupakan jiwa dari industri perbankan. Kerahasian bank 

berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang 

menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. 

4. Prinsip mengenal nasabah 

Adapaun prinsip mengenal nasabah ini sangat terkait erat 

dengan upaya pencegahan penyalahgunaan tindak pidana pencucian 

uang. Dalam hukum perbankan prinsip mengenal nasabah atau yang 

sering disebut know your customer principle adalah prinsip yang 

diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah 

serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika 

terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Adapun tujuan 

penerapan prinsip mengenal nasabah sehingga secara dini bank dapat 

mengidentifikasikan transaksi yang diduga mencurigakan, serta untuk 

meminimalisasi operational risk, legal risk, dan reputational risk.
123

 

Eksekusi jaminan kredit bagi bank sangat penting karena sesuai 

dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian kredit adalah 

sebagai “bemper terakhir” agar kredit yang diberikan oleh bank 

                                                             
122 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: 

Gajah Mada Universitas Press, 2010), 18. 
123 Ibid, 28. 
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tersebut dapat kembali dan menguntungkan.
124

 Hukum dhaman 

(jaminan) adalah mubah.
125

  Adapun yang menjadi masalah utama di 

BMT Surya Mandiri saat ini yaitu terkait penyitaan jaminan terhadap 

beberapa nasabah yang menunggak sudah kurang lebih satu tahun 

bahkan ada yang lebih dari satu tahun. Dan bahkan ada juga beberapa 

nasabah yang melarikan diri. Di BMT Surya Mandiri sendiri 

sebelumnya juga sudah memberi surat teguran sebanyak tiga kali dan 

bahkan sampai surat peringatan namun, nasabah tetap tidak bisa 

menggangsur angsuran tiap bulannya sampai berikutnya yaitu 

dilakukannya musawarah antara pihak BMT Surya Mandiri dan 

Nasabah didalam musyawarah itu pihak BMT Surya Mandiri 

membuat pembaharuan penjanjian berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Tentang pelunasan hutang nasabah pada pihak BMT 

Surya Mandiri dan apabila selama tenggang waktu yang sudah 

diberikan oleh pihak BMT Surya Mandiri namun nasabah tetap tidak 

bisa membayar angsuran tiap bulannya. Maka,  pihak BMT Surya 

Mandiri langsung masuk ketahap terakhir yaitu dilakukannya Sita 

Eksekusi Barang Jaminan Fidusia. Barang jaminan nasabah akan 

disita oleh pihak BMT Surya Mandiri selama nasabah belum bisa 

melunasi hutang-hutangnya, kecuali nasabah sudah bisa melunasi 

hutang-hutangnya maka barang jaminan akan dikembalikan ke 

nasabah. BMT Surya Mandiri juga bisa menjual barang jaminan akan 

                                                             
124 Ibid, 294. 
125 Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 189. 
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tetapi disini BMT Surya Mandri tidak bisa langsung menjual barang 

jaminan. BMT Surya Mandiri  sebelumnya harus mendapat ijin 

terlebih dahulu dari nasabah setelah mendapat ijin dari  nasabah, BMT 

Surya Mandiri dapat menjual barang jaminan yang mana hasilnya 

akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang nasabah, apabila hasil 

dari penjualan barang jaminan itu ada kelebihan maka sisa dari 

penjualan dikembalikan kepada nasabah, dan apabila hasil penjualan 

tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang nasabah maka 

kekurangannya wajib dibayar nasabah.
126

 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pelaksanaan eksekusi 

jaminan di BMT Surya Mandiri memang harus dilakukan karna ini 

sangat berpengaruh terhadap kesehatan serta perkembangan BMT 

Surya Mandiri itu sendiri mengingat masalah banyaknya nasabah di 

BMT Surya Mandiri yang wanprestasi ini perlu pengkajian ulang 

terhadap penilaian calon nasabah. terutama prinsip kehati-hatian 

dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.  

Berdasarkan ketentuan pihak BMT Surya Mandiri terkait 

pelaksanaan penarikan barang jaminan adalah sebagai berikut: 

Pertama, penyitaan dilakukan apabila nasabah tidak melakukan 

angsuran selama lebih dari 3 kali berturut-turut. Kedua, penyitaan 

dilakukan apabila nasabah sudah habis kontrak tetapi belum bisa 

melunasi. Dalam hal ini BMT Surya Mandiri sudah pernah memberi 

                                                             
126 Hasil Wawancara dengan Rifki, Selaku Karyawan di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, Kamis, 15  November 2018. 
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peringatan dalam perpanjangan waktu pelunasan akan tetapi nasabah 

tidak mempunyai itikad baik  untuk melunasi malah justru ada 

nasabah yang melarikan diri.
127

 

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perbankan 

Syariah diatur dalam Pasal 55. Dalam pasal 55 ayat (1) ditegaskan 

bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian dalam ayat 

(2) ditegaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan 

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan 

ketentuan bahwa Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
128

 

Adapun penyelesaian sengketa di BMT Surya Mandiri sejauh ini 

yang digunakan di BMT Surya mandiri yaitu penyelesaian sengketa 

melalui musyawarah mufakat.  Dalam kontrak yang dibuat antara 

pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, 

hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan 

musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa 

dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati 

bersama. Baru kemudian apabila jalan musyawarah mengalami 

kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga 

                                                             
127 Imbron, wawancara, pada tanggal 07 Maret 2019 jam 10:32. 
128 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), 242. 
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mediasi, lembaga arbitrase atau langsung menunjuk lembaga 

pengadilan.  

Jadi apabila ditinjau dari Fath Adz-dzari‟ah tentang pelaksanaan 

sita jaminan nasabah di BMT Surya Mandiri. Adapun pengertian dari 

dzara‟i merupakan jama‟ dari  dzari‟ah yang artinya jalan menuju 

sesuatu. Ibn Qayyim Ajjauziyah yang menyatakan bahwa dzari‟ah itu 

tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang 

dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau dzari‟ah dibagi 

menjadi dua, yakni sadd adz-dzari‟ah (yang dilarang) dan  fath adz-

dzari‟ah (yang dianjurkan). Sadd Adz-dzari‟ah menurut  Imam al-

Syatibi mendefinisikan dzari‟ah dengan melaksanakan suatu 

pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju 

kepada suatu kerusakan (kemafsadatan). Sedangkan menurut Ibn 

Qayim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi, Fath Adz-dzari‟ah adalah 

suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang 

dianjurkan, bahkan diwajibkan syarak. sarana itu wajib untuk 

dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang 

menggunakan sarana tersebut menghasilkan kemaslahatan dan 

kebaikan,  ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian 

dari Maqasid asy-Syari‟ah. 

Berhubungan dengan Fath Adz-dzari‟ah ada yang perlu 

diperhatikan: Pertama, Fath Adz-dzari‟ah digunakan apabila menjadi 

cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinash kan, karena 
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maslahat dan mafsadat yang dinash kan adalah qoth‟i, maka dzari‟ah 

dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash. Kedua, tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas 

keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan meninggalkan amanat 

lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar Fath 

Adz-dzari‟ah. 

Dalam konsep Fath Adz-dzari‟ah, Jika suatu berbuatan itu 

membawa  kemaslahatan maka perbuatan itu menjadi dianjurkan 

bahkan diwajibkan untuk dilakukan. Akan tetapi perlu diperhatikan 

bahwa penggunaan fath adz-dzari‟ah janganlah berlebih-lebihan, 

karena penggunaan yang berlebih-lebihan dalam fath adz-dzari‟ah 

mengakibatkan melarang kepada yang mubah dan berlebih-lebihan 

dalam fath adz-dzari‟ah bisa membawa kepada membolehkan yang 

dilarang. 

Pelaksanaan sita jaminan nasabah di BMT Surya Mandiri 

menggunakan sistem musyawarah yang mana apabila tidak 

menemukan titik terang maka, BMT Surya Mandiri akan menyita 

jaminan nasabah tanpa ada paksaan artinya nasabah menyerahkan 

barang jaminannya dengan sukarela. Yang selanjutnya BMT Surya 

Mandiri akan melelang barang jaminan guna untuk melunasi hutang 

nasabah. Namun banyaknya nasabah yang wanprestasi di BMT Surya 

Mandiri yang sampai saat ini belum terselesaikan titik terangnya 

sehingga membuat BMT Surya Mandiri mengalami kerugian. Adapun 
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nasabah yang wanprestasi ini, sebelumnya sudah pernah diberikan 

keringanan dengan penambahan waktu pembayaran namun nasabah 

tetap belum bisa melunasi hutangnya, sehingga BMT Surya Mandiri 

harus lebih tegas dalam pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah 

yang wanprestasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian di BMT Surya Mandiri yang 

berjudul Tinjauan Dzariah Terhadap Sita Jaminan Fidusia di BMT Surya 

Mandiri, dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut: 

1. Penerapan nilai jaminan pada sita fidusia di BMT Surya Mandiri, 

tidak memasuki  standar nilai jamianan yang mana standar nilai 

jaminan seharusnya 75%. Sehingga penerapan nilai jaminan di BMT 

Surya Mandiri dapat mengakibatkan kemafsadatan (kerugian) pada 

BMT Surya Mandiri, maka penerapan nilai jaminan tersebut  belum 

sesuai  konsep Saad Adz-dzari‟ah.  

2. Pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan nasabah di BMT Surya 

Mandiri. Ada dua tipe alasan tidak benar yaitu yang  Pertama, BMT 

Surya Mandiri mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi 

karena sita eksekusi jaminan nasabah tidak dapat dilakukan  tanpa 

persetujuan nasabah dalam arti nasabah harus menyerahkan dengan 

suka rela. Berdasarkan surta perjanjian, BMT Surya mandiri belom 

bisa melaksanakan sesuai dengan klausul.  Akibat dari perbuatan 

tersebut dapat mengakibatkan kemafsadatan (kerugian) pada BMT 

Surya Mandiri. Oleh karena itu praktik pelaksanaan sita eksekusi 

jaminan nasabah tersebut belum sesuai konsep Fath Adz-dzari‟ah. 

Kedua, BMT Surya Mandiri Sudah pernah melakukan sita jaminan 
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pada nasabah yang menjual barang jaminan tanpa sepengetahuan 

pihak BMT Surya Mandiri dan juga pada nasabah yang melarikan 

diri hal ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga 

pihak BMT Surya mandiri secara tegas harus menyita barang 

jaminan. Untuk nasabah yang menjual barang jaminan pihak BMT 

Surya mandiri harus menebus  barang jaminan yang dijual. 

Selanjutnya BMT Surya Mandiri akan melelang barang jaminan 

guna untuk melunasi hutang nasabah. Akibat dari perbuatan tersebut 

dapat mengakibatkan kemaslahatan pada BMT Surya Mandiri. Oleh 

karena itu praktik pelaksanaan sita eksekusi jaminan nasabah 

tersebut sudah sesuai konsep Fath Adz-dzari‟ah. 
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B. Saran 

1. Dalam penerapan nilai jaminan, BMT Surya Mandiri harus lebih 

memerhatikan prinsip kehati-hatian karena dapat mengakibatkan 

kemafsadatan. 

2. Dalam praktik pelaksanaan sita eksekusi jaminan nasabah, BMT 

Surya Mandiri harus lebih tegas untuk melaksanakan 

kewenangannya, memerhatikan prinsip kehati-hatian untuk studi 

kelayakan nasabah dalam hal ini berkaitan dengan watak, modal, 

kemampuan, kondisi ekonomi, serta agunan. Sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya wanprestasi nasabah. 
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